
 سيناريوهات التمرين العملي
 

 الخلفية العامة
اندلع نزاع عنيف قبل عشر سنوات بالمنطقة الشمالية من دولة ويستروس. شهد ذلك النزاع تدمير بيوت وممتلكات مدنية، 
بما يشمل المدارس والمستشفيات. وفي السنوات األخيرة، تم نشر قوة لفرض االستقرار وافدة من إيسوس، تُعرف باسم 

لوقف تصعيد النزاع ولمراقبة سير اتفاقات وقف إطالق النار التي تمّكنت الحكومة من تنفيذها مع  قوات حفظ سالم إيسوس
لدى الحكومة اتصاالت قائمة مع كافة أطراف فإن بعض الجماعات المسلحة. ومن خالل القنوات الرسمية وغير الرسمية، 

 النزاع.
 

وأصدرت "أوامر عمليات" جديدة تحظر استخدام إعالن المدارس اآلمنة ق على قامت حكومة ويستروس مؤخراً بالتصدي
المدارس والهجمات في مناطق مجاورة لمدارس، من قبل قواتها، إال بناء على موافقة من الوزير المختص. سلطت 

 رى بهذا اإلجراء.الحكومة الضوء على هذه الخطوة في األمم المتحدة، وأشادت منظمات المجتمع الدولي واألطراف األخ
 

لكن أعمال القتال استمرت في بعض مناطق الدولة، مع رفض جماعات قليلة من المتمردين أكثر من مرة االنضمام إلى 
 عملية السالم، خشية أن تضر المحادثات بتكوين تلك الجماعات أو أن تؤدي إلى تسريحها.

 
السيناريوهات الثالثة القصد منها السماح للمشاركين في المؤتمر السياق المذكور. تحدث سيناريوهات التمرين في هذا 

الدولي الثالث المعني بالمدارس اآلمنة أن يفكروا في سبل التطبيق العملية إلعالن المدارس اآلمنة ولألدلة اإلرشادية من 
 أجل حماية المدارس والجامعات من االستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة.

 
 ناريوهات فيما يلي: تبحث السي

 
االحتياطات والتدابير االحترازية التي يمكن االستعانة بها لتجنب اإلضرار بالمنشآت التعليمية أو تعرضها  .1

 للتدمير. 
 المخاطر المصاحبة الستخدام المدارس أو المنشآت التعليمية في أغراض العمليات العسكرية.  .2
   ين بالتعليم والطالب.التعامل مع التهديدات أو الهجمات على العامل .3



 
 مالحظات توجيهية عامة للميّسرين

 
 الغرض من السيناريوهات هو فتح المجال للنقاش، ال الخروج بحل واحد واضح. 

 
ومع إعالن المدارس اآلمنة. كما يجب النظر إلى بعض القضايا األدلة اإلرشادية تتقاطع السيناريوهات مع بعض جوانب 

األدلة المتصلة بالقانون والسياسات اإلنسانية لدى مناقشة السيناريوهات، وأخذ تلك الجوانب في االعتبار. في حين تسمح 
إنسانية، سياسية، اعتبارات خاصة )مراعاة بقدر من المرونة في العمليات العسكرية، فهذه المرونة تتطلب اإلرشادية 

 إنمائية، اقتصادية، إلخ(.
 

يجب أال تقتصر السيناريوهات على تسليط الضوء على دور الجيش في التنفيذ الفعلي لألدلة اإلرشادية واإلعالن. 
فالسيناريوهات تدعو المشاركين إلى رؤية وجهات نظر مختلف الفاعلين، ورغم أنها مكتوبة وكأنها متعلقة بطرف فاعل 

فمن الممكن تقسيم مجموعة التمرين بحيث يُطلب من بعض المشاركين تبني أدوار أطراف مختلفة أثناء مناقشة واحد، 
 السيناريو.

 
ية للسيناريوهات "تطورات محتملة على األرض"، ما يعني أن الميسرين قد يرغبون في كما تشمل المالحظات التوجيه

ة إلى السيناريو وتكملة له، بحيث تغذي هذه التطورات والمعلومات اقتراح بعض المعلومات أو التطورات الجديدة إضاف
    النقاش للتحفيز على المزيد من التفكير والتدبر في أمر السيناريو.



 
 قراً لها؟التعامل مع قوات متمردة تتخذ من مدرسة ثانوية في "وينترفيل" م – 1السيناريو 

___________________________________________________________________  
ظهرت تقارير عن قيام قوات من مجموعة متمردة صغيرة )مجموعة تُسمى "ستاركس"( بالتمركز حول المدرسة الثانوية 

يُقدر أن عدد مقاتلي هذه المجموعة يبلغ الوحيدة الكائنة في طرف بلدة صغيرة في منطقة الشمال تُسمى بلدة "وينترفيل". 
 نحو الخمسين شخصاً.

 
تستمر أجزاء من المدرسة الثانوية المذكورة في العمل كمركز للتعلم لألطفال على مدار اليوم. على أن قوات ستاركس 

سكري إلى تلك المتمردة يُعتقد أنها متمركزة في بنايات أخرى بالمدرسة وتم رصدها وهي تقوم بإدخال وإخراج عتاد ع
 البنايات ومنها.

 
خاضعة بالكامل لسيطرة الحكومة، وما زال السكان المدنيين مؤيدين إلى حد غير "وينترفيل" من بين بلدات قليلة ما زالت 

 ما لمجموعة المتمردين. هناك بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي لها تواجد في "وينترفيل".
 

تشعر حكومة ويستروس بالغضب واإلحباط جراء الموقف القائم هناك، وبعد عدّة محاوالت للحوار مع مجموعة متمردي 
ً على "وينترفيل".  بصفتك قائد القوات الحكومية )في ستاركس، بدأت الحكومة تفكر في عملية عسكرية للسيطرة سريعا

 الشمال(، فأنت مسؤول عن هذه العملية.
 

ً بت ً من القوات البرية، وهم مسلحون بالبنادق اآللية واألسلحة الخفيفة، وهم  120وفير سرية قوامها قمت سريعا جنديا
ملم، فضالً عن وجود أربع فرق هاون وعدد قليل من القناصة.  20مدعومون بثالث مدرعات قتالية ُمجهزة ببنادق عيار 

 رطل.  1000وية غير موجهة زنة هناك أيضاً دعم محدود من القوات الجوية، الُمجهزة بقنابل ج
 

ال يمكن لقوة حفظ سالم إيسوس أن تشتبك بصورة مباشرة في العملية، لكن يمكنها تقديم دعم عبارة عن أفراد غير مقاتلين 
 يمكنهم تولي أعمال متخصصة.

 
تدعم التعليم القائم وهناك منظمة مجتمع مدني محلية تحظى باالحترام ولها شركاء دوليين تُسمى "صندوق التعليم"، وهي 

في المجتمعات المتضررة من النزاع. ولقد دأب صندوق التعليم على تقديم إمدادات للمدرسة الثانوية، لكنه قلق من تسييس 
 دوره هناك.

 
 أثناء اإلعداد للتعامل العسكري مع هذا الموقف: 

 
x  ما هي التدابير التي يمكن أن تفكر فيها وتتخذها قبل بدء أي هجوم؟ 
x  العوامل التي ستأخذها في االعتبار فيما يتعلق بتنفيذ الهجوم؟ ما 
x  ما الخطط التي ستنفذها تحضيراً لعواقب العملية العسكرية والفترة التالية على انتهائها؟ ومن هم الشركاء

 إشراكها في األمر؟  ومية األخرى التي ربما يجباآلخرون أو الهيئات الحك
x  يمكن أن تتوالها قوة حفظ سالم إيسوس، وما األدوار التي يمكن أن يتوالها صندوق ما هي األدوار المختلفة التي

   التعليم؟



 مالحظات توجيهية للميّسرين – 1السيناريو 
 

ربما يكون هناك مجال للصبر التكتيكي في هذا الموقف، رغم شعور الحكومة المذكور بالغضب واإلحباط من الوضع في 
ً ل. يجب إيالء العناية لتحقيق الهدف من دون مصادرة القوات للمدرسة، وإن كان من الضروري وينترفي تشجيع أيضا

 إن كان الصبر التكتيكي المذكور هو الخيار الُمفّضل.المشاركين على التخطيط لهجوم عسكري، حتى و
x  .بموجب "الخلفية العامة" أعاله، يجب التماس موافقة الوزارة المعنية قبل العملية 
x  .يجب مناقشة مسألة التحذيرات التي سيتم إرسالها 
x  .يجب مناقشة توقيت الهجوم وساعته 
x  خيارات األسلحة المتاحة في السيناريو تمثل مستويات مختلفة من اإلضرار ببنايات المدرسة واإلضرار بالسكان

 المدنيين من حولها. 
x  تداعيات متباينة بموجب القانون الدولي اإلنساني، وفيما يخص ً خيارات األسلحة المختلفة المتاحة لها أيضا

 قية األسلحة التقليدية. البروتوكول الخامس التفا مثلالتوجيهات 
x  القيام بعد انتهاء العملية بتطهير المنطقة من أية متفجرات خطرة، بما يشمل جلب دعم خارجي اختصاصي معني

 بالتطهير من المخلفات المتفجرة. 
x  ًتخطيط عملية إعادة التعليم إلى المدرسة.بيجب إيالء العناية أيضا  

 بعض التطورات المحتملة على األرض
x تصرف إذا وصل اإلعالم الدولي إلى المنطقة وطلب معلومات عن سير العملية؟ كيف ت 
x  كيف تتصرف إذا وافق متمردو ستاركس على االنسحاب من بنايات المدرسة مقابل الخروج اآلمن إلى موقع آخر

  على أن تراقب قوة حفظ سالم إيسوس عملية الخروج اآلمن؟
  دلة اإلرشادية ومواثيق أخرىنقاط مرجعية مقترحة من اإلعالن ومن األ

 إعالن المدارس اآلمنة
x استخدام األدلة اإلرشادية 
x  جمع معلومات عن الهجوم وعن االستخدام العسكري للمدارس 
x .السعي لضمان استمرار التعليم ودعم عملية إعادة منشآت التعليم إلى نشاطها التعليمي  

 األدلة اإلرشادية 
x  للتدمير كإجراء يهدف إلى حرمان الخصوم في النزاع : المدارس والجامعات 3القاعدة ً يجب أال تتعرض مطلقا

المسلح من القدرة على استعمالها في المستقبل. إن المدارس والجامعات أعيان مدنية عادية، سواء كانت الدراسة 
 بها منعقدة أو مغلقة ليوم أو لفترة إجازة أو ُمخالة أو مهجورة.

x  ن الستعمال القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح للمدرسة أو الجامعة، دعماً في حين أنه يمك: 4القاعدة
وبحسب الظروف القائمة، أن يكون من آثاره تحويلها إلى هدف عسكري يمكن مهاجمته؛ فمن  العسكريللمجهود 

ما لم  –تها، بما في ذلك الواجب على أطراف النزاع المسلح البحث في كافة التدابير البديلة الممكنة قبل مهاجم
 تحذير العدو مسبّقاً بأنه ستتم مهاجمة المنشأة ما لم يكف عن استعمالها. –تعيق ذلك الظروف القائمة 

 
)أ( قبل أي هجوم على مدرسة أصبحت هدفاً عسكرياً، يجب على أطراف النزاع المسلح أن يأخذوا في 

وحماية خاصة. وهناك اعتبار إضافي مهم آخر، هو األثر االعتبار حقيقة أن األطفال يستحقون احتراماً 
السلبي طويل األجل المحتمل على قدرة المجتمع المحلي على التعليم، بعد تدمير المدرسة أو اإلضرار 

 بها.
 

)ب( استعمال المدرسة أو الجامعة من قِبل القوات المقاتلة التابعة لطرف من أطراف النزاع دعماً 
يس ُمبِرراً ألن تستمر قوات الطرف الخصم التي تستولي على المنشأة، في للمجهود العسكري، ل

ً للمجهود العسكري. يجب في أسرع وقت ممكن إزالة أية شواهد أو مؤشرات على  استعمالها دعما
 عسكرة أو تحصين المنشأة وإعادتها إلى السلطات المدنية بغية استئناف نشاطها التعليمي.

 مواثيق أخرى
x ولي اإلنساني، البروتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية، االعتبارات اإلنسانية المتعلقة باستخدام القانون الد

 أسلحة انفجارية واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالمدنيين.



 ة عسكرية؟تاون" في عملي-"أولد جامعةاستخدام  – 2السيناريو 
___________________________________________________________________  

بعد فترة من القتال المرير، أصبحت حكومة ويستروس أخيراً مستعدة للسيطرة على أخر حي متبقي ال تسيطر عليه، حي 
القطاع الغربي تمكنوا من السيطرة  تاون" الذي ما زال في يد متمردي الستاركس. متمردو ستاركس المتفرقون في-"أولد

 جزئياً على الحي بسبب شوارعه الضيقة، ما يجعل من الصعب على المركبات العسكرية الحكومية أن تقتحم المنطقة.
 

تاون"، وهي منشأة تعليم عالي، على المحيط الخارجي للمنطقة الغربية، إلى جوار طريق رئيسي عريض -تقع جامعة "اولد
يمر بالحي بالكامل. تتكون الجامعة من بنايات منفصلة قائمة حول فناء وسيط مفتوح. تشمل البنايات قاعات درس ومكاتب 

من المنطقة المتنازع ت العلمية وكلية طب صغيرة. ونظراً لقرب الجامعة إدارية، فضالً عن مباني متخصصة مثل المختبرا
عليها، فلم تشهد الجامعة أي نشاط تعليمي على مدار السنة الماضية، لكن العاملين في كلية الطب استمروا في تقديم 

 بمبادرة مستقلة منهم. للسكان المحليين وهذا الخدمات الطبية
 

 هي متاجر ودكاكين صغيرة وبعض العمائر السكنية. –المتصلة بالطريق الرئيسي  –قة البنايات األخرى بهذه المنط
 

تاون"، على أن تنطلق من هذه القاعدة عملية قتال -تم توجيه األمر إليك بإنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في جامعة "أولد
ً وهم قبأكملهشوارع يتم شنها على القطاع الغربي  لقون من إمكانية أن تكون الخسائر البشرية . يتوقع القادة قتاالً شرسا

كبيرة، سواء في صفوف العسكريين أو المدنيين. سوف تحتاج قاعدة العمليات المؤقتة بالجامعة إلى أن تستوعب إمكانية 
هبوط المروحيات بها )ألغراض لوجستية وإلخالء الجرحى والقتلى(، وأن تتمكن من إمداد القوات بالعتاد والذخائر بشكل 

ستمر، وأن تكون قادرة على استضافة األفراد بصورة مؤقتة، وأن يُتاح في القاعدة المرافق الالزمة للقيادة وتخطيط م
 العمليات.

 
أثارت منظمة المجتمع المدني الُمسماة "صندوق التعليم" المخاوف إزاء هذا االستخدام لمنشأة تعليمية، ونظراً ألهمية 

 ي في االهتمام بالموضوع.العملية، فقد بدأ اإلعالم الدول
 

بصفتك القائد العسكري المسؤول عن تنظيم شن هذا الهجوم، فما هي العوامل التي يجب أخذها في االعتبار إذا كنت تريد 
 تنفيذ األوامر الصادرة لك بشكل مسؤول ومتزن؟

 
x  ما القيود التي ستفرضها على أي استخدام لبنايات الجامعة؟ 
x  ًالتي ستضعها؟  ما هو الخطط األطول أجال 
x  مع اهتمام اإلعالم بسير العملية، فما المعلومات اإلضافية التي قد تجمعها وما الذي تريد أن تسلط أنظار

 الصحفيين عليه؟ 
x  إذا كنتم صحفيين أو من "صندوق التعليم"، فما األسئلة التي ستوجهونها إلى الحكومة؟   



 مالحظات توجيهية للميّسرين – 2السيناريو 
 

االستخدام العسكري للجامعة ضرورياً، وإن كان يجب التشجيع على اتخاذ بعض التدابير سواء  يسعى السيناريو إلى جعل
 قرر المشاركون أن هذا االستخدام للجامعة ضروري أم ال. 

x  .بموجب "الخلفية العامة" أعاله، يجب التماس موافقة الوزارة المعنية قبل العملية 
x  يجب إيالء العناية إلبقاء أي استخدام عسكري للجامعة ألقصر فترة ممكنة، مع االقتصار قدر اإلمكان في حجم

ت عسكرية فور االنتهاء التعطيل لسير األنشطة القائمة في الجامعة، ومع ضمان إزالة أية تبديالت أو استخداما
 من العملية مباشرة. 

x  مؤسسة تعليمية في السياق القائم؟ تعتبر يجب إيالء العناية لوضع كلية الطب المذكورة. هل هي مستشفى أم أنها
 مثلة لمشكلة كبيرة؟مُ  بها هل هناك بنايات أخرى تعتبر تدخالت االستخدام العسكري في هذا السيناريو

x ألسئلة التي قد يسألها اإلعالم. ما الذي حدث للطالب الذين لم يعودوا قادرين على الدراسة في يجب إيالء العناية ل
الجامعة؟ كيف تتسق هذه العملية مع تصديق الحكومة بأعلى مستوياتها على إعالن المدارس اآلمنة؟ متى سيعود 

 النشاط التعليمي العادي إلى الجامعة؟ 
 

  بعض التطورات المحتملة على األرض
x  إذا طلب العاملون في كلية الطب اجتماعاً يتحدثوا خالله عن بواعث قلقهم، فكيف سيتم تدبير هذا األمر؟ وما الذي

 بناء على هذا التطور؟ قد يقوله العاملون بكلية الطب وكيف يمكن للقوات أن تتجهز
x :ما هي المهام ذات األولوية  بعد إنشاء قاعدة العمليات، وبعد فترة وجيزة من القتال، انسحب متمردو ستاركس

المتصلة بإعادة الجامعة إلى نشاطها التعليمي؟ من هم األطراف المختلفون الذين يجب إشراكهم في تحضير تلك 
 الخطط؟

 
  نقاط مرجعية مقترحة من اإلعالن ومن األدلة اإلرشادية ومواثيق أخرى

 عالناإل
x استخدام األدلة اإلرشادية 
x  جمع معلومات عن الهجوم وعن االستخدام العسكري للمدارس 
x .السعي لضمان استمرار التعليم ودعم عملية إعادة منشآت التعليم إلى نشاطها التعليمي 

 
 األدلة اإلرشادية

x  يجب أال تُستعَمل المدارس والجامعات التي يجري فيها التعليم، من قِبل قوات أطراف النزاع المسلح : 1القاعدة
 المقاتلة بأي شكل يدعم المجهود العسكري.

 
)أ( يمتد هذا المبدأ إلى المدارس والجامعات المغلقة مؤقتاً خارج ساعات الدراسة الطبيعية، وأثناء العطالت 

 األسبوعية واإلجازات، وأثناء فترات العطالت المدرسية.
الحوافز على، اإلداريين التعليميين من )ب( يجب على أطراف النزاع المسلح أال تستخدم القوة مع، أو تعرض 

 أجل إخالء المدارس والجامعات بغية أن تتوفر الستعمالها في دعم المجهود العسكري.
 

x  يجب أال تستخدم القوات المقاتلة التابعة ألطراف النزاع المسلح المدارس والجامعات التي تم هجرها : 2القاعدة
نزاع المسلح، في أي أغراض دعماً لمجهودهم العسكري، إال في أو إخالئها بسبب المخاطر المتمثلة في ال

ظروف استثنائية حيث ال يكون أمام القوات المقاتلة أي بديل ممكن، ولفترة ال تزيد عن الفترة التي تغيب فيها 
ني البدائل لهذا االستعمال للمدرسة أو الجامعة من سبل أخرى مجدية تُحقق ميزة عسكرية مماثلة. تُعامل المبا

األخرى بصفتها خيارات أفضل وتُستخدم كبدائل يسبق اختيارها مباني المدارس والجامعات، حتى إذا كانت ذات 
موقع أو طبيعة أقل مالئمة من مباني المدارس والجامعات، باستثناء إذا كانت تلك المباني محمية بموجب 

ار ضرورة أن تتخذ أطراف النزاع جميع القانون الدولي اإلنساني )مثال: المستشفيات(، وأخذاً في االعتب
 االحتياطات المستطاعة لحماية جميع األعيان المدنية من الهجمات.

 
)أ( يجب أن يكون أي استعمال للمدارس والجامعات التي تم هجرها أو إخالئها ألقصر فترة 

 ضرورية.
دمها القوات المقاتلة )ب( يجب بالنسبة للمدارس والجامعات التي تم هجرها أو إخالئها، والتي تستخ

ً للمجهود العسكري، أن تبقى متوفرة للسلطات التعليمية بحيث  التابعة ألطراف النزاع المسلح دعما



تعاود افتتاحها في أسرع وقت ممكن بعد انسحاب القوات المقاتلة منها، شريطة أال يؤدي هذا 
 للمخاطرة بأمن الطالب والعاملين.

)ج( يجب إزالة أي أثر أو دليل قائم على عسكرة أو تحصين المنشأة بشكل كامل إثر انسحاب القوات 
المقاتلة مباشرة، مع بذل كل الجهود الممكنة في أسرع وقت ممكن إلصالح أي ضرر يلحق بالبنية 

. وتحديداً، البد من تطهير الموقع من كل الذخائر ومخلفات الحرب غير األساسية للمنشأة التعليمية
المنفجرة.



 تهيئة وضع آمن لمقدمي التعليم في دورن؟  – 3السيناريو 
___________________________________________________________________  

ويستروس، لكن هناك عدد قليل من فلول متمردي أصبحت منطقة دورن الحدودية الريفية اآلن تحت سيطرة حكومة 
الستاركس ما زالوا نشطين في صورة عصابات بالمناطق الجبلية المحيطة. تشير المعلومات االستخباراتية المتاحة إلى أن 

جارة هذه العناصر المتمردة والمتفرقة تركز باألساس على تنفيذ أنشطة إجرامية متدنية المستوى، مثل سرقة الماشية والت
غير القانونية عبر الحدود )التهريب(، وإن كانت هناك تقارير أخرى تشير إلى أن هذه العناصر تطمح إلى العودة للتوحد 

 في صورة مجموعة متمردة واحدة.
 

مقدمي خدمات التعليم، وأصبح الموقف أكثر خطورة في اآلونة ضد على مدار السنة الماضية، حدثت عدة وقائع ترهيب 
األخيرة. فهناك حافلة مدرسية تجلب األطفال من األرياف إلى المدرسة بالقرية تم إلقاء قنبلة يدوية عليها عبر نافذتها، ما 

مدرسة ابتدائية بالقرية، أطفال آخرين. وعلى مقربة، تم إطالق النار على ناظر  3 إلى إصابة طفل واحد بالعمى وجرحأدى 
أمام بوابات مدرسته، من قبل اثنين من المعتدين الذين أطلقا النار عليه ثم قاما بالفرار على متن دراجة بخارية. انتشرت 

 شائعات بوقوع حوادث أخرى في أوساط السكان.
 

نهم يرون التعليم بالمدارس التابعة لم ترد تأكيدات حول هوية المسؤولين عن الهجمات، لكن سبق لقادة ستاركس أن أكدوا أ
ً وأن ذلك التعليم يسعى إلى قلب الناس ضد الستاركس من خالل تصويرهم وكأنهم متطرفين  للحكومة المركزية مسيسا

للمظالم االقتصادية التي أعلن المتمردون أنها الدافع  –في تقدير هؤالء القادة  –مجانين، مع تجاهل ذلك المحتوى التعليمي 
 تمردهم.وراء 

 
لقد تزايد خوف اآلباء واألمهات من إرسال أطفالهم إلى المدارس، وقالت منظمة المجتمع المدني الممولة دولياً "صندوق 
التعليم"، إن معدالت تغيب الطالب عن المدارس آخذة في الزيادة. يشعر اآلباء واألمهات بالغضب وأصبحت مسألة 

ليم عقدة تنعقد عندها مشاعر إحباط وضيق وغضب إضافية جراء نقص الخدمات المخاطر التي تهدد األطفال من أجل التع
 على المستوى المحلي وبسبب تواضع مستوى الفرص االقتصادية المتاحة للسكان.

 
أكد رئيس الشرطة المحلي أن الهجمات مسألة عسكرية وأن على الجيش أن يتولى زمام القيادة في التعامل معها والرد 

ئد الجيش الحريص على إظهار أن الجيش الوطني سيلبي احتياجات السكان ويحميهم، بعرض تقديم حراس عليها. قام قا
اقتصر تواجد قوة حفظ  مسلحين في المدارس وعلى متن الحافالت المدرسية. وألن العنف في تلك المنطقة قد انحسر، فقد

 سالم إيسوس حالياً على وجود ُمراقب واحد في دورن.
 

 س دورن المحلي بعقد اجتماع لمناقشة المشكلة المذكورة.سوف يقوم مجل
 

x  من األطراف التي يجب دعوتها إلى هذا االجتماع؟ 
x  كيف يمكن لألطراف المختلفة أن تقيّم األولويات والمخاطر الخاصة بالموقف بصور مختلفة؟ مع مراعاة اختالف

 إيسوس وصندوق التعليم؟  وجهات النظر بين المجلس المحلي والشرطة والجيش وقوة حفظ سالم
x  كيف يمكن إعداد استراتيجيات ممكنة للتعامل، مع مراعاة وجهة نظر األطراف األخرى والمساعدة التي ربما

   كانت مطلوبة.



 مالحظات توجيهية للميّسرين – 3السيناريو 
 

ن عن الهجمات. التيمة العامة هم فعالً المسؤولو الستاركسهناك عدة نقاط التباس في هذا السيناريو، بما يشمل ما إذا كان 
 هي سؤال ما إذا كان زيادة مستوى عسكرة الموقف سيخدم مصالح المنطقة الفضلى.

 
يجب تشجيع المشاركين على التفكير في الترتيبات األمنية الملموسة مع عدم إغفال القضايا االجتماعية األعرض. فقد تكون 

الح متنافسة ومتعارضة فيما بينهم، مع رغبة الجيش ونيته الحسنة في التدخل اإليجابي وما لهذا األمر لمختلف الفاعلين مص
 من مزايا، مع عدم إغفال المخاطر التي قد يمثلها هذا التدخل.

 
وغير  يمكن تشجيع الشرطة على التحقيق في هذه الحوادث بصفتها جرائم، وربما كان رئيس الشرطة المذكور غير نشيط

 الدافع وراء تصريحاته.هو راغب في تدبير التحقيقات وربما كان هذا 
 

يمكن طلب معلومات إضافية حول الهجمات التي وقعت، ويمكن استخدام اإلعالم أو االجتماعات على المستوى المحلي في 
تعلق بجمع المعلومات وتتعلق التوعية بالموقف ومواجهة الشائعات المنتشرة بالحقائق الملموسة. هذا السيناريو يثير أسئلة ت

 بالتعليم الحساس للنزاعات.
 

 بعض التطورات المحتملة على األرض
 

x  أن تبدأ مجموعة من أولياء أمور الطالب بالتظاهر أمام المجلس المحلي، للمطالبة بأن يقدم الجيش الحراس
 المسلحين للمدارس والحافالت المدرسية: كيف سيتعامل المجلس مع هذا التطور؟ 

x  ظهرت شائعات جديدة في أوساط العاملين بالمدارس مفادها أن المعلم الذي أطلق النار عليه تعرض للقتل في
حقيقة األمر بسبب خالف عائلي يخصه. هل تغير هذه المسألة من وجهات النظر القائمة أم هل سيظهر المجلس 

عن مسألة الخالف العائلي هذه كدافع  المحلي وكأنه غير حازم في التعامل مع متمردي الستاركس إذا هو تحدث
  لقتل المعلم؟

  نقاط مرجعية مقترحة من اإلعالن ومن األدلة اإلرشادية ومواثيق أخرى
 عالناإل

x استخدام األدلة اإلرشادية 
x  الهجمات على المنشآت التعليمية، وعن الضحايا، وتقديم المساعدةجمع معلومات عن 
x  للقانون الوطني ومالحقة الجناة عند االقتضاءالتحقيق في ادعاءات وقوع مخالفات 
x شآت التعليم إلى نشاطها التعليميالسعي لضمان استمرار التعليم ودعم عملية إعادة من. 
x ."تطوير واعتماد وتعزيز نُُهج تعليمية "حساسة للنزاع 

 
 األدلة اإلرشادية 

x  اع المسلح في مهام لتأمين المدارس والجامعات يجب أال تُستَخدم القوات المقاتلة التابعة ألطراف النز: 5القاعدة
إال عندما ال تتوفر سبل بديلة لتوفير األمن الالزم. وإذا أمكن، يجب استخدام أفراد مدنيين مدربين لتوفير األمن 

للمدارس والجامعات. وإذا اقتضى األمر، يجب النظر في أمر إخالء األطفال والطالب والعاملين إلى موقع أكثر 
  أماناً.

 
)أ( إذا انخرطت هذه القوات المقاتلة في مهام أمنية على صلة بالمدارس والجامعات؛ فالبد من تفادي 
وجودها على أرض ومباني المدرسة إذا كان هذا ممكناً، من أجل تجنب فقدان المنشأة لوضعها المدني 

 أو المساس ببيئة التعليم.
 

 مواثيق أخرى
x القانون الدولي اإلنساني وتدابير الحماية الخاصة المتصلة بالمنشآت  تدابير الحماية العامة التي يتيحها

 الطبية/الصحية.



ةنمآلا سرادملا نالعإ
قاطن عسوألا ةيعامتجالاو ةيئامنإلاو ةيناسنإلا تالاجملا ىلع ةحلم تايدحت ميلعتلا ىلع حلسملا عازنلا رثأ لثمي

ً
دقل.ا

بالط لت قو امك ،قارحإلاو يعفدملاو يوجلا فصقلا ىلإ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تاعماجلاو سرادملا تضرعت
ةيميلعتلا قفارملا تمدخ ت سا دقو .يفسعت لكشب مهلاقتعا وأ مهفاطتخا وأ مههيوشت مت وأ نويميداكأو نوملعمو
لامعألا هذه لثم ضرعتو .ةهباشم ىرخأ رومأو زاجتحالل زكارمو تانكثو دعاوقك حلسملا عازنلا فارطأ لبقنم
كلذدعيو ميلعتلا يف مهقح نم بالطلاو لافطألا نم ةريبك اًدادعأ مرحتو ،ءاذيإلل ميلعتلا لاجم يف نيلماعلاو بالطلا
يف طقف سيل حلسملا عازنلا رمتسي ،نادلبلا نم ريثك يفو .اهلبقتسم ءانب سسأ نم تاعمتجملل نامرح ةباثمب
.لافطألا نم لماك ليج تاحومطو لامآ اًضيأو لب ،سرادملل ةيتحتلا ةينبلا ريمدت

كلذكو تامجهلا ببستت دق .ميلعتلالاجم يف نيلماعلاو بالطلاو ةيميلعتلا تآشنملا دض فنعلا يتأي ميلعتلا ىلع تامجهلا نيب نمو
متي دق ثيح ؛ميلعتلا ىلع لوصحلا ةيناكمإ ضوقتت امبرو.ليوط دمأل رمتست تاعمتجملاو دارفألل ةغلاب رارضأ يف موجهلاب تاديدهتلا
سرادملا ىلع تامجهلا تمدختسا دقو .مهتمالس ىلع افوخ بالطلاو ميلعتلا لاجميف نولماعلا اهبنجتي وأ ،ةيميلعتلا قفارملا لمع رظح
عارصلا ةمادإلو ،تايتفلا ميلعت عنم لالخ نم لاثملا ليبس ىلع ،نيسنجلا نيب زييمتلا نم ديزمل ءاصقإلاوبصعتلا عيجشتل تاعماجلاو
مادختسالاح يفو .تايعمجلا نيوكت يف قحلا وأ ةيميداكألا ةيرحلا نم نامرحللو ،يفاقثلا عونتلا دييقتلو ،ةنيعم تاعمتجم- نيب
لاجملا كلذ حسفي دق وأ نيحلسمنيلعاف لبق نم لافطألا مادختساو دينجت رطخ دادزي نأ نكمي ةيركسعلا ضارغألل ةيميلعتلا قفارملا
ميلعتلا تاسسؤم ضرعت لامتحا نم ديزي دق كلذ نإف،صوصخلا هجو ىلعو .يسنجلا لالغتسالا وأ ءادتعالل بابشلاو لافطألا ضرعتل
.موجهلل

نم فيفختلا نكميو؛لالغتسالاو تاباصإلاو تايفولا نم بابشلاو لافطألا ةيامح ىلع دعاسي نأ ميلعتلل نكمي ،كلذ نم ضيقنلا ىلعو
يذلاو ميلعتلا نإ .ىرخألا ةيويحلا تامدخلابلصو تاقلح رفوي نأ هنكميو رارقتسالاو ماظنلا ريفوت لالخ نم حلسملا عازنلل يسفنلا رثألا
ةيمنتلا ساسأ وه ميلعتلا نأ امك .مالسلا قيقحت يف ةمهاسملاىلإ ىعسيو عازنلا يف ةمهاسملا بنجتي ”تاعازنلل اًساسح“ ربتعي
.ةنمآ نكامأ ةباثمب ميلعتلا نكامأ ىرن نأ انل ىنستي ىتح اندهج ىراصقلذبن فوسو .تايرحلاو ناسنإلا قوقحب لماكلا عتمتلاو

نمو .حلسملا عازنلاتالاح يف ميلعتلا ةلصاوم ليهستو ميلعتلا يف قحلا ةيامحو زيزعت لجأ نم لودلل ةيدرفلا تاردابملاب بحرن نحن
يتلا تاعمتجملا يف رطاخملا ضعب نأشبةروشملا كلذكو ةايحلا ىلع ظافحلاب ةصاخلا ةيحصلا تامولعملا رفوت نأ ميلعتلا ةلصاوم نأش
.حلسملا عازنلا هجاوت

تاكاهتنالا نع غالبإلاودصرلا ةيلآ ةيمهأ ردق نو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم لمع نمثن اننإ
رومأ نيب نم ،)4102 (3412 و ،)1102 (8991نمألا سلجم تارارق ةيمهأ ىلع دكؤنو .ةحلسملا تاعازنلا يف لافطألا دض ةميسجلا
لودلا عجشتو ميلعتلا ىلع لافطألا لوصح قيعت يتلا لامعألا نع عانتمالاىلع ةحلسملا تاعازنلا يف فارطألا عيمج ثحت يتلاو ،ىرخأ
نع ةيموكحلا ريغ ةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا لبق نم سرادملا مادختسا عدرل ةسوملمريبادت ذاختا يف رظنلا ىلع ءاضعألا
.مئاقلا يلودلانوناقلا كاهتنا

ةيهيجوتلا ئدابملاربتعت.حلسملا عازنلا ءانثأ يركسعلا مادختسالا نم تاعماجلاو سرادملا ةيامحل ةيهيجوتلا ئدابملاريوطتب بحرن
فدهتو ،ةمئاقلا ةديجلا تاسرامملا ىلعدمتعت يهو .مئاقلا يلودلا نوناقلا ىلع رثؤت الو اًنوناق ةمزلم ريغ ةيعوط ةيهيجوت ئدابم ةباثمب
زيزعتو ةيهيجوتلا ئدابملا هذه رشنل ةلوذبملا دوهجلاب بحرن.ميلعتلا ىلع حلسملا عازنلا رثأ ليلقت ىلإ يدؤي يذلا هيجوتلا ميدقت ىلإ
.ةلصلا تاذ رصانعلا نم اهريغوةحلسملا تاعامجلاو ةحلسملا تاوقلا نيب اهذيفنت



ةلصلا تاذ تامازتلالللاثتمالا ىلإ ةجاحلا كلذ يف امب ،هب لومعملا يلودلا نوناقلل ماتلا مارتحالا ةيمهأ ىلع دكؤن ،فورظلا عيمج يفو
.باقعلا نم تالفإلل دح عضول

ةيامح زيزعتىلع بوؤدلا لمعلاو ؛ممألا عيمج نيب ةقادصلاو حماستلاو مهافتلا زيزعت يف ميلعتلا رودو ميلعتلا يف قحلاب اًناميإو
ىلإ لصوتلا وحن بنج ىلإ اًبنج لمعلاباًمازتلاو ؛صوصخلا هجو ىلع بابشلاو لافطألاو ،ةيلعف ةروصب ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا
،حلسملا عازنلا ءانثأ يركسعلا مادختسالا نم تاعماجلاوسرادملا ةيامحل ةيهيجوتلا ئدابملا ديؤن اننإف ؛عيمجلل ةنمآلا سرادملا
:فوسو

و؛مئالمو نكمم دح ىصقأ ىلإ ةيليغشتلا رطألاو ةيلحملا ةسايسلا يف اهجاردإب موقنو ،ةيهيجوتلا ئدابملا مدختسن•

اياحضو ،ةيميلعتلاقفارملا ىلع تامجهلا نأشب ةلصلا تاذ ةقوثوملا تانايبلا عمجل ينطولا ىوتسملا ىلع نكمم دهج لك لذب•
غالبإلاو دصرلا تايلآ لالخنم كلذ يف امب ،ةحلسملا تاعازنلا لالخ تاعماجلاو سرادملل يركسعلا مادختسالاو ،تامجهلا
و ؛ةيزييريغ ةقيرطب ،اياحضلل ةدعاسملا ميدقتو ؛ليبقلا اذه نم تانايبلا عمج ليهستل ؛ةمئاقلا

لوصألا بسحةانجلا ةمكاحم ،ةجاحلا تعد اذإو ،لوعفملا ةيراسلا ةيلودلاو ةينطولا نيناوقلا تاكاهتنا تاماهتا يف قيقحتلا•
و ؛اهب لومعملا

امثيح يموقلا ىوتسملاىلعو ،ةيلودلا ةيئامنإلاو ةيناسنإلا جماربلا يف ”عازنلل ةساسحلا“ ميلعتلا جهانم زيزعتو دامتعاو ريوطت•
و ؛اًمئالم كلذ ناك

،يلودلا نواعتلاريسيتو ريفوتو ةيميلعتلا قفارملا ءاشنإ ةداعإ معدو ،ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ميلعتلا رارمتسا نامض ىلع لمعلا•
لجأ نم كلذ يف امبو ،ميلعتلاىلع تامجهلل ةباجتسالا وأ عنم ىلع لمعت يتلا جماربلل ،كلذ نكمأ امثيح ةيلودلا ةدعاسملاو
و ؛نالعإلا اذه ذيفنت

ماعلا نيمأللصاخلا لثمملا دوهج كلذكو ،ةحلسملا تاعازنلاو لافطألا نأشب ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم دوهج معد•
و؛ةلصلا تاذ ىرخألا تالاكولاو تائيهلاو ةدحتملا ممألا ةزهجأو ةحلسملا تاعازنلاو لافطألاب ينعملا

نالعإلا اذهذيفنت ضارعتسال كلذو ،يندملا عمتجملاو ةلصلا تاذ ةيلودلا تامظنملا ةوعدو ،ةمظتنم ةفصب تاعامتجا دقع•
.ةيهيجوتلا ئدابملا مادختساو






